SPECIAL
SCHEIDING

Juridische aspecten van ouderschap

Wat moet je met
die gescheiden
ouders?

Op het schoolplein komt iedereen die belangrijk is
voor een kind. Zodra er een scheiding speelt, kan de
situatie tussen de verschillende betrokkenen rondom
een kind ingewikkeld worden. Hoe zorg je ervoor
dat je niet klem komt te zitten tussen ouders, een
klacht krijgt of terecht wordt gewezen door de
onderwijsgeschillencommissie?
TEKST DENISE KENTIE EN MARIEKE LIPS

S

am is zeven jaar en zit in groep 4.
De juf vindt dat hij zich de afgelopen
weken anders gedraagt. Ze kent Sam
nu twee jaar en ervaart hem als een
vrolijk jongetje dat goed meedoet
en de stof oppakt. Hij kan vriendjes maken en
maakt contact met de juf. De afgelopen weken
vindt ze hem stiller. Hij maakt ook vaker ruzie
met zijn vriendje Bas, waarbij Sam dan ineens
lijkt te ontploffen. Hij schopt Bas dan wel eens
en is daarna stil en teruggetrokken. De juf kan
moeilijker contact met hem maken. Ze ziet dat
hij afwezig is in de klas en dat het minder gaat.
Ze heeft aan Sam gevraagd of hij ergens mee
zit, maar Sam zegt dan dat er niets is. De juf

maakt zich zorgen. Ze heeft daarom zijn
ouders op gesprek gevraagd om haar
zorgen met hun door te nemen.
Nadat de juf de ouders een e-mail heeft
gestuurd om ze uit te nodigen voor het
gesprek ontvangt ze mailwisselingen tussen
de ouders. Hierin verwijten zij elkaar dat
het aan de ander ligt dat ze uit elkaar gaan.
De moeder van Sam heeft laten weten niet
tegelijk met vader op gesprek te willen.
Ze laat weten dat ze met advocaten in
gesprek zijn en dat de vader van Sam
geen gezag over Sam heeft, dus niet
bij het gesprek aanwezig hoeft te zijn.
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Ouders met gezag moeten altijd gelijk
behandeld worden door school en ze
moeten dezelfde informatie krijgen
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De juf is geschrokken van wat zij leest en ze
begrijpt meer van wat er bij Sam kan spelen.
Ze heeft het idee dat Sam hulp nodig heeft
en wil echt graag met allebei zijn ouders in
gesprek. Ze twijfelt door wat ze nu leest over
het gezag en ook dat er een rechtszaak aan
komt. Kan ze vader ‘buitensluiten’? Mag ze
met moeder alleen aan tafel?
OUDERS, WIE ZIJN DAT?
Wie de moeder is, is (bijna) altijd zeker.
De moeder is degene die het kind heeft
gebaard of het kind heeft geadopteerd. Wie
de vader is, is niet altijd even duidelijk en
ook is zijn juridische positie niet altijd helder.
De vader is degene die getrouwd was met de
moeder, toen het kind werd geboren, die het
kind heeft erkend of geadopteerd of van wie
het vaderschap door de rechter is vastgesteld.
Biologisch heeft een kind altijd twee ouders,
want ieder kind is geboren uit (materiaal van)
een vrouw en man. Juridisch of feitelijk kan
het anders zijn. Het kan zijn dat een vader niet
bekend is of een ouder is overleden, dan is
er één ouder. Dat wordt weer anders als de
moeder of nog levende ouder is hertrouwd

en de nieuwe partner de juridische positie
van ouder heeft verkregen door erkenning,
registratie van het gezag of adoptie.
Daarnaast is er voor vaders (of tweede
moeders) een verschil in positie. Je hebt
vaders met gezag en vaders zonder
gezag. Ieder kind heeft minimaal één
persoon die is belast met het gezag.

Ieder kind
heeft minimaal
één persoon die is
belast met het
gezag

WAT HOUDT GEZAG IN?
Het gezag over een kind houdt
in dat je verantwoordelijk bent
voor het geestelijk en lichame
lijk welzijn van een kind. Je
zorgt voor de opvoeding en
hebt de taak om de ontwikke
ling van persoonlijkheid te
bevorderen en dient te waken
voor de veiligheid. Je vertegen
woordigt het kind in burgerlijke
handelingen, hebt de zeggenschap en
de onderhoudsverplichting en daarnaast
de verplichting om ervoor te zorgen dat het
kind ook met de andere ouder een zo goed
mogelijke band heeft.
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Ouders met gezamenlijk gezag hebben recht
op dezelfde informatie, ongeacht de zorg
verdeling tussen de ouders. Dat de ouders
geen co-ouderschap (fifty-fifty zorgverdeling)
hebben, wil niet zeggen dat de niet dagelijks
verzorgende ouder minder rechten heeft. Zelfs
als een kind geen contact heeft met één
gezaghebbende ouder, dan dient die gezag
hebbende ouder nog steeds dezelfde infor
matie te ontvangen.

Het gezag over een kind houdt in dat je als
ouder verantwoordelijk bent voor het geestelijk
en lichamelijk welzijn van een kind

WIE HEEFT HET GEZAG?
Moeders hebben in de regel van rechtswege
het gezag. Als ouders van een kind getrouwd
zijn of een geregistreerd partnerschap heb
ben, verkrijgen ze automatisch het gezamenlijk
gezag. Zijn ouders niet getrouwd, maar wonen
ze bijvoorbeeld samen, dan hebben zij dat
niet, maar kunnen ze wel gezamenlijk het
gezag registreren. De ervaring leert echter
dat veel ouders deze stap overslaan. Als een
vader het kind heeft erkend, is hij juridisch
ouder, maar heeft nog geen gezag.
In die situatie is dus moeder
alleen belast met het gezag.
(In regenbooggezinnen ligt
het anders: twee getrouwde
moeders hebben samen
het gezag, maar twee
getrouwde vaders moeten
het nog aanvragen.) Er
zijn wijzigingen van de
regeling van het gezag in
de maak. Zolang de regelin
gen niet zijn gewijzigd, blijft
het verschil tussen ouders met en
ouders zonder gezag een belangrijk
aandachtspunt.

De school heeft vooral een informatieplicht en
dient ervoor te zorgen dat de informatievoor
ziening gestructureerd en adequaat is naar
beide ouders. De wijze waarop de informatie
wordt verstrekt, moet blijken uit de schoolgids
en uiteraard voldoen aan de AVG. Beide
ouders hebben recht op het bezoeken van
de ouderavonden. Als zij niet samen in één
ruimte kunnen zijn, dan hebben ze zelfs
recht op ieder een eigen ouderavond. Beiden
mogen het leerlingendossier inzien. De school
moet zelfs zo ver gaan dat de school checkt of
de ene ouder de andere informeert. De school
mag niet afgaan op de mededeling van één
ouder. In het contact met de ouders moet
school neutraal zijn en dient iedere schijn van
partijdigheid te vermijden. De informatie die
wordt verstrekt, heeft betrekking op vorderin
gen van het kind en niet op andere zaken, die
de ouders onderling in een procedure als
munitie tegen elkaar kunnen gebruiken.
OUDERS ZONDER GEZAG
Een ouder zonder gezag heeft recht
op omgang met een kind, heeft
een onderhoudsverplichting
en heeft recht op informatie
over het kind. In beginsel is
het de taak van de gezag
hebbende ouder om de
andere, niet gezaghebben
de ouder te informeren en te
consulteren over gewichtige
aangelegenheden met betrek
king tot de persoon en het
vermogen van het kind. De niet
gezaghebbende ouder heeft ook recht
op informatie van derden, dus van school.
Het gaat om belangrijke feiten en omstandig
heden die de persoon van het kind en diens
opvoeding betreffen. De niet gezaghebbende
ouder moet zelf om de informatie verzoeken.

Er is voor vaders
(of tweede moeders)
een verschil in
positie

OUDERS MET GEZAG
Voorop staat dat ouders met gezag door
school gelijk behandeld dienen te worden.
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Steun en

Juist de leer
kracht is voor
kinderen die te maken
hebben met het verlies
van een veilige, stabiele
thuissituatie dé steunfiguur
die het wezenlijke verschil kan
maken tussen het kwijtraken van
de weg of het zicht houden op een
nieuwe toekomst. De school is voor hen
de aangewezen plek om te worden
(h)erkendin hun verdriet, angsten
en problemen.

toeverlaat

Wanneer de gezaghebbende ouder de niet
met het gezag beklede ouder onvoldoende
informeert, mag die ouder de informatie dus
aan school vragen. School geeft aan deze
ouder geen informatie, die niet ook aan de
gezaghebbende ouder wordt verstrekt. School
dient de gezaghebbende ouder hierover te
informeren. De informatieverstrekking mag
niet in strijd zijn met het belang van het kind.
School mag bij de informatievoorziening aan
de niet gezaghebbende ouder terughoudend
zijn, wanneer een kind op school bijvoorbeeld
aangeeft bang te zijn voor die ouder. Als
school van mening is dat dit mogelijk het
geval is, dan mag school de informatie
weigeren, mits deugdelijk onderbouwd.

De school hoeft dus
naar een niet gezagheb
bende ouder geen actieve
rol te nemen en hoeft deze
ouder niet uit te nodigen voor
bijvoorbeeld ouderavonden. Wanneer
iemand alleen mogelijk de biologische vader
is van een kind of de stiefvader is, heeft deze
geen enkele aanspraak en kan het zelfs
onrechtmatig zijn deze te informeren.
Er is dus een wezenlijk verschil in rechten
en plichten van en jegens ouders met gezag
en zonder gezag. Het is belangrijk om dit in
kaart te hebben, bijvoorbeeld in het schooladministratiesysteem, zoals Parnassys, en om
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hierover duidelijke richtlijnen op te nemen in
het scheidingsprotocol van de school. Kennis
hierover schept veiligheid voor kinderen,
ouders en leerkrachten, en voorkomt misver
standen, waar de kinderen last van kunnen
hebben. Als school thuis is in dit juridische
aspect van scheiding, is school een serieuze
professionele veilige plek.
MARIEKE LIPS
(lips@kidsinbetween.nl)
heeft rechten gestudeerd
en zich daarbij gericht
op de minor jeugdrecht.
Ze is eigenaar van
KidsInBetween en vervult
de rol van kindbehartiger
DENISE KENTIE
(kentie@kentiethomas.nl)
is mediator en advocaat bij
Kentie Thomas, Kantoor
voor Familierecht

HEBBEN OUDERS WEL OF GEEN GEZAG?
Uit onze praktijken en vragen vanuit scholen
blijkt dat ouders nogal eens onjuiste informa
tie geven over hun juridische positie. Dit
gebeurt vaak bij het inschrijven op een nieuwe
school in een nieuwe woonplaats. De ouder
zegt dan dat de andere ouder akkoord is of
zeggen dat zij alleen de beslissing mogen
nemen, omdat zij zeggen alleen het gezag te
hebben of dat bijvoorbeeld vader volledig uit
beeld is. Als school mag je daar niet zomaar
op afgaan. Wij raden school aan concreet te
vragen hoe het zit met het gezag. Mocht er
een antwoord volgen dat leidt tot twijfel, dan
raden wij aan te vragen of de ouders officieel
getrouwd waren of een geregistreerd partner
schap hadden. Als het antwoord daarop
bevestigend luidt, is de kans groot dat er
sprake is van gezamenlijk gezag en dat er
nog een ouder is die moet meetekenen.
Als de ouders niet getrouwd waren, kan op
de man af gevraagd worden of het gezag
gezamenlijk geregistreerd is. Als het antwoord
is dat een ouder uit het gezag is gezet, raden
wij school aan de beschikking van de recht
bank daarover te tonen. Als dat niet mogelijk
is of het antwoord blijft vaag en onvoldoende
bevredigend, raden wij school aan het gezags
register van de rechtbank van het arrondisse
ment, waarbinnen de geboorteplaats van het
kind ligt, te raadplegen. Het gezagsregister
is openbaar.
SCHOOL THUIS IN SCHEIDING
Wij zijn van mening dat je als leerkracht en
als school van toegevoegde waarde bent voor
alle leerlingen die kind zijn van gescheiden
ouders, als je weet hoe het zit en dit goed
hebt vastgelegd in je administratie en leerling
volgsysteem. Dan ben je als school thuis in
scheiding. Je beschermt jezelf, want de kans
dat je de fout ingaat, is kleiner. De ouders
weten dat jij weet hoe het zit en gaan niet met
je ‘kuieren’. Het allerbelangrijkste is dat je voor

16

het kind weet hoe de thuissituatie is. Als een
kind eenmaal gescheiden ouders heeft, ver
andert er in een basisschooltijd van een kind
doorgaans vaker iets ingrijpends in de thuis
situatie door nieuwe relaties van papa en
mama, samengestelde gezinnen, die statistisch
gezien nog minder slagingskans hebben.
Goed als je dan weet wie de echte ouders zijn
en wat hun juridische positie is. De kans dat je
blundert door de vriend van mama ‘je vader’
te noemen, is dan minimaal.
Wat is belangrijk voor de juf van Sam?
De juf van Sam heeft beide ouders op
gesprek gevraagd. Moeder heeft benoemd
dat er rechtszaken zijn en dat vader geen
gezag zou hebben. Hier geldt ook de
Roadmap 'Durf te vragen!' op de pagina
hiernaast. En dat vanuit de regelgeving
geldt dat de juf in de basis beide gezag
hebbende ouders gelijk dient te betrekken,
de ouder met gezag de andere ouder moet
informeren, en wanneer er geen sprake
is van gezamenlijk gezag de ouder zonder
gezag informatie mag opvragen bij de juf,
en zij hierover de ouder met gezag dan
zal moeten informeren. De juf mag dus om
bewijs vragen omtrent het ouderlijk gezag.

Voor dit artikel vormt hoofdzakelijk
de wet de basis, namelijk artikel
1:377b BW, artikel 1:377c BW,
artikel 1: 252 e.v. BW, artikel 1: 244
e.v. BW. Voor de gehele literatuur
lijst, zie: www.jsw.nl/artikelen

Benieuwd naar meer?
Zie ook de Roadmap ‘Durf te vragen!’
op de pagina hiernaast.

Ouders, wie zijn dat?

Roadmap
‘Durf te
vragen!’

Uitleg/artikel
De moeder is degene die het kind heeft gebaard of
het kind heeft geadopteerd. De vader is degene die
getrouwd was met de moeder toen het kind werd
geboren, die het kind heeft erkend of geadopteerd of
van wie het vaderschap door de rechter is vastgesteld.
Biologisch heeft een kind altijd twee ouders. Er geldt ook
dat er maar twee juridische ouders kunnen zijn. Soms kan
een niet biologische ouder juridisch ouder zijn.

Wat doet school?
Vraag actief naar de situatie, naar erkenning en gezag
en vraag bij twijfel nadrukkelijk informatie op, zoals
een gerechtelijke beschikking en/of een uittreksel
uit het gezagsregister.

Ouderlijk gezag, wat is dat?
Artikel 1:245 Burgerlijk Wetboek en verder

Wat houdt erkenning in?

Uitleg/artikel

Artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek en verder

Het gezag over een kind houdt in dat je
verantwoordelijk bent voor het geestelijk en
lichamelijk welzijn van een kind. Je zorgt voor
de opvoeding en hebt de taak de ontwikkeling
van persoonlijkheid te bevorderen en dient te
waken voor de veiligheid. Je vertegenwoordigt
het kind in burgerlijke handelingen, hebt de
zeggenschap en de onderhoudsverplichting
en bent verantwoordelijk om toestemming te
geven voor hulpverlening.
Moeders hebben in de regel van rechtswege
het gezag. Als ouders van een kind getrouwd
zijn of een geregistreerd partnerschap hebben,
dan verkrijgen ze automatisch het gezamenlijk
gezag. Zijn ouders niet getrouwd, maar wonen
ze bijvoorbeeld samen, dan hebben zij dat niet,
maar kunnen ze wel gezamenlijk het gezag
registreren. De ervaring leert echter dat veel
ouders deze stap overslaan. Als een vader het
kind heeft erkend, is hij juridisch ouder, maar
heeft hij nog geen gezag. In die situatie is dus
moeder alleen belast met het gezag.

Uitleg/artikel
Erkenning betekent dat een ouder juridisch ouder is.
Een ouder zonder gezag heeft recht op omgang met
een kind, heeft een onderhoudsverplichting en heeft
recht op informatie over het kind.

Wat doet school?
In beginsel is het de taak van de gezaghebbende ouder
om de andere, niet gezaghebbende ouder te informeren
en te consulteren over belangrijke zaken omtrent het
kind. De ouder met erkenning mag de school ook
om informatie vragen. Dit moet deze ouder zelf doen.
School hoeft dit niet actief zelf te doen.
School geeft aan deze ouder geen informatie die niet
ook aan de gezaghebbende ouder wordt verstrekt.
School dient de gezaghebbende ouder ook te informe
ren welke informatie naar de niet gezaghebbende ouder
gaat. De informatieverstrekking mag niet in strijd zijn
met het belang van het kind. School mag bij de infor
matievoorziening aan de niet gezaghebbende ouder
terughoudend zijn, wanneer een kind op school bijvoor
beeld aangeeft bang te zijn voor die ouder. Als school
van mening is dat dit mogelijk het geval is, dan mag
school de informatie weigeren, mits deugdelijk
onderbouwd.

Wat doet school?
Ouders met gezag moeten altijd gelijk
behandeld worden door school. Ook als er
geen co-ouderschap is. Ze moeten dezelfde
informatie krijgen en betrokken worden.
De school mag niet afgaan op de mededeling
van één ouder.
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